REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO
„KADR NA PRACĘ”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin („Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie
fotograficznym organizowanym pod nazwą: „Kadr na pracę” („Konkurs").
ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu jest Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut
Badawczym z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: 00-701 Warszawa,
ul. Czerniakowska 16, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS - 0000033480, NIP:
525-000-82-70 („Organizator”).
Wykonawcą Konkursu – podmiotem realizującym Konkurs w imieniu i na rzecz
Organizatora jest spółka pod firmą Idealnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Baranowie, adres siedziby: 96-314 Baranów, ul. Polna 9C, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS - 0000673211, NIP: 5291816268.
PODSTAWOWE WARUNKI KONKURSU
Konkurs realizowany jest za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej – serwisu
www.kadrnaprace.pl należącej do Organizatora.
Konkurs rozpocznie się dnia 15 października 2018 r. i będzie trwać do dnia 10 grudnia
2018 r., zgodnie z następującym harmonogramem:
23 października 2018 r. – rozpoczęcie Konkursu;
23 października – 20 listopada 2018 r. – okres przyjmowania filmów
konkursowych przez Organizatora;
21 listopada – 8 grudnia 2018 r. – obrady Jury, wybór Laureatów;
10 grudnia 2018 r. – gala wręczenia nagród.
Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin
określony w pkt. 3.2 powyżej lub zmian w jego harmonogramie, z przyczyn niezależnych
od Organizatora, o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem
strony internetowej Konkursu www.kadrnaprace.pl.
Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Udział w Konkursie jest bezpłatny.
Informacje dotyczące Konkursu, w tym niniejszy Regulamin będą dostępne przez cały
okres jego trwania w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Konkursu
www.okonaprace.pl.
UCZESTNIK
Osoba, która przystąpi do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu
staje się jego uczestnikiem („Uczestnik”).
Uczestnikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele instytucji
pośredniczącej, czyli Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz instytucji
zarządzającej EFS, czyli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, a także przedstawiciele
organizatora lub wykonawcy Konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni
udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym pracownicy konsorcjum
realizującego projekt, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo
wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami instytucji
pośredniczącej i instytucji zarządzającej EFSS oraz organizatora lub wykonawcy
Konkursu, a także wyżej określonych podmiotów.
Zgłaszając swój udział w Konkursie za pośrednictwem strony internetowej Konkursu
www.kadrnaprace.pl Uczestnik:
potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu, akceptuje w całości jego
postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania;
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w
Konkursie;
oświadcza, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do zgłoszonego
filmu, zgłoszony film nie narusza przepisów prawa, praw osób trzecich ani
dobrych obyczajów oraz że wszystkie osoby, których wizerunek został
utrwalony w zgłoszonym filmie wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie,
na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych danych osobowych w celu
przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora, odbioru nagrody w przypadku
jej otrzymania oraz rozpatrywania ewentualnej reklamacji lub innych roszczeń
przez Organizatora;
w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie wyraża zgodę na
poinformowanie o wynikach Konkursu na stronie internetowej Konkursu
www.kadrnaprace.pl, posługując się imieniem i nazwiskiem Uczestnika.
Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.
Uczestnictwo w Konkursie ma charakter indywidualny.
Uczestnictwa w Konkursie, jak też praw i obowiązków z nim związanych, w tym także
prawa do żądania wydania nagrody przewidzianej w niniejszym Regulaminie, Uczestnik
nie można przenieść na osobę trzecią.
ZGŁOSZENIA FILMÓW DO KONKURSU
W ramach Konkursu zgłaszane mogą być wyłącznie filmy, których tematyką jest
popularyzacja zawodów, ujętych rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku
pracy ora z zakresu jej stosowania (tekst jednolity Dz.U z 2018 r., poz.227).
Filmy należy zgłaszać do Konkursu tylko i wyłącznie drogą elektroniczną, za
pośrednictwem strony internetowej Konkursu www.kadrnaprace.pl. Filmy przesłane
Organizatorowi inną drogą nie będą rozpatrywane w ramach Konkursu.
Uczestnik zgłaszając filmy do Konkursu podaje swoje dane poprzez wypełnienie
wszystkich wymaganych przez Organizatora pól formularza rejestracji, tj. imię i nazwisko,
adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, data urodzenia.
Filmy muszą być zapisane w rozdzielczości HDTV 1080i/1080p formacie MP4.
Maksymalna długość filmu to 3 minuty. Film nie może przekroczyć 100 MB. Filmy

niespełniające opisanych wymogów technicznych nie będą oceniane w ramach
Konkursu.
Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz i zgłosić do Konkursu tylko jeden
film. Większa ilość zgłoszeń i filmów zostanie pominięta a oceniany będzie wyłącznie
jeden, pierwszy film zgłoszony do Konkursu.
Filmy zgłaszane do Konkursu nie mogą naruszać przepisów prawa ani praw osób
trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych oraz dóbr osobistych osób
trzecich, a także dobrych obyczajów – w szczególności dotyczy to treści powszechnie
uznawanych za wulgarne i obraźliwe w tym zawierających nagość, pornografię, erotykę,
obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne,
przedstawiających przemoc w jakiejkolwiek postaci a także treści o tematyce
rasistowskiej lub naruszających prawo każdego człowieka do prywatności.
OCENA ZGŁOSZONYCH FILMÓW. WYBÓR LAUREATÓW
Wszystkie filmy zgłoszone do Konkursu, spełniające warunki określone w pkt. 5 powyżej,
podlegać będą ocenie jury powołanego przez Organizatora, w skład którego wchodzić nie
mniej niż 5 osób („Jury”). Skład Jury zostanie podany przez Organizatora na stronie
internetowej Konkursu www.kadrnaprace.pl. Skład Jury może ulec zmianie z przyczyn
niezależnych od Organizatora. O zmianie składu Jury Organizator poinformuje
niezwłocznie na stronie internetowej Konkursu www.kadrnaprace.pl.
Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu przyjmowania filmów do Konkursu przez
Organizatora, biorąc pod uwagę kryteria takie jak m.in. jakość, oryginalność oraz
kreatywność zgłoszonych filmów.
Jury wyłoni laureatów Konkursu („Laureaci”) oraz nagrodzone filmy (minimum 3 nagrody
główne oraz 2 wyróżnienia). Laureaci zostaną poinformowani przez Organizatora za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o decyzji Jury i zakwalifikowania
do grona Laureatów (z wyłączeniem informacji o przyznaniu konkretnej nagrody lub
wyróżnienia; por. pkt. 7.4 poniżej).
Warunkiem otrzymania przez Laureata nagrody w Konkursie jest zawarcie z
Organizatorem umowy przenoszącej na Organizatora, bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych oraz bez dodatkowego wynagrodzenia lub zwrotu kosztów na rzecz
Laureata, autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego filmu na następujących polach
eksploatacji:
utrwalanie na dowolnym nośniku elektronicznym, a w szczególności na dysku
komputerowym;
zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym techniką cyfrową;
wykorzystywanie w ramach działalności edukacyjnej i szkoleniowej;
publiczne udostępnianie w tym odtwarzanie, wyświetlanie w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
wprowadzenie do obrotu w Polsce i poza jej granicami egzemplarzy, na których
elementy organizacji konkursów zostały utrwalone i zwielokrotnione, w tym
wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu;
wprowadzenie do obrotu w Polsce i poza jej granicami egzemplarzy, na których
elementy organizacji konkursów zostały utrwalone i zwielokrotnione, w tym
wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu; oraz zezwolenia na
wykorzystanie nagrodzonego filmu przez Organizatora oraz podmioty przez
niego upoważnione w Projekcie pn. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja
informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych

narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”, na tych samych polach eksploatacji
oraz zezwolenia na wykonywanie praw zależnych i udzielanie dalszych
zezwoleń na ich wykonywanie praw zależnych i udzielanie dalszych zezwoleń
na ich wykonywanie, na tych samych polach eksploatacji.
Niespełnienie warunku wskazanego w pkt. 6.4 powyżej, do dnia gali wręczenia nagród
oznacza dyskwalifikację danego Laureata z Konkursu. W takim przypadku Jury jest
uprawnione do wyłonienia innego Laureata oraz nagrodzonego filmu.
Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne.
Organizator będzie informować o wynikach Konkursu na stronie internetowej Konkursu
www.kadrnaprace.pl, posługując się imieniem i nazwiskiem Laureatów, na co Uczestnik
zgłaszając swój udział w Konkursie wyraża zgodę.
NAGRODY. GALA PRZYZNANIA I WRĘCZENIA NAGRÓD
Laureaci otrzymają od Organizatora następujące nagrody:
za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie: zestaw filmowy – przykładowe
konfiguracje:
- kamera filmowa oraz dodatkowy akumulator,
- kamera filmowa oraz statyw,
- kamera oraz lampa wideo.
za zajęcie drugiego miejsca w Konkursie: kamera filmowa
za zajęcie trzeciego miejsca w Konkursie: laptop lub aparat fotograficzny lub
czasowa/stała licencja na specjalistyczne oprogramowanie do obróbki
graficznej zdjęć lub filmów
za wyróżnienie w Konkursie: kamera cyfrowa GoPro Hero lub wyposażenie
filmowe np. statyw, lampa wideo.

Niezależnie od przyznanej nagrody Organizator oświadcza, że w formie dodatkowej
nagrody pieniężnej, pokryje kwotę należnego podatku dochodowego w wysokości 10%
wartości danej nagrody, jeżeli jej łączna jednorazowa wartość przekracza kwotę 2000 zł,
stosownie do wymogów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.). Podatek zostanie obliczony,
pobrany i odprowadzony przez Organizatora jako płatnika podatku dochodowego od
nagród, na konto właściwego Urzędu Skarbowego. Laureat jest zobowiązany do podania
Organizatorowi numeru PESEL lub NIP oraz adresu zamieszkania w celu pobrania i
odprowadzenia przez Organizatora podatku dochodowego od nagród.
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nieprzyznania
określonej nagrody kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników.
Przyznanie oraz wręczenie nagród Laureatom nastąpi na zorganizowanej w tym celu
przez Organizatora gali, która odbędzie się w Warszawie. O szczegółowym miejscu
odbycia się gali Organizator poinformuje na stronie internetowej Konkursu
www.kadrnaprace.pl oraz dodatkowo Laureatów za pośrednictwem poczty elektronicznej
lub telefonu.
Laureatom nie przysługuje od Organizatora zwrot kosztów związanych z uczestnictwem
w gali.
W przypadku nieodebrania nagrody przez Laureata zgodnie z postanowieniami pkt. 7.4
powyżej, nagroda będzie pozostawać w dyspozycji Organizatora do wydania osobistego

Laureatowi. Organizator może przesłać nagrodę Laureatowi za pośrednictwem
przewoźnika wskazanego przez Laureata, na jego koszt i ryzyko. Ryzyko przypadkowego
utracenia lub zniszczenia nagrody przechodzi w takim przypadku na Laureata w
momencie wydania nagrody przewoźnikowi wskazanemu przez Laureata.
Nagrody nieodebrane do dnia 31 stycznia 2019 r. przepadają i przechodzą na własność
Organizatora.
Za wygraną nagrodę Laureatowi nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda
przechodzi na własność Organizatora.
Laureat może wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w
postaci wizerunku utrwalonego w ramach wideo oraz fotorelacji z gali wręczenia nagród
w Konkursie oraz wywiadów przeprowadzonych z Laureatem, poprzez korzystanie i
rozpowszechnianie wizerunku Laureata w materiałach Organizatora dotyczących
Konkursu, w tym w materiałach drukowanych oraz stronie internetowej Konkursu
www.kadrnaprace.pl oraz materiałach prasowych w mediach współpracujących z
Organizatorem.
REKLAMACJE
Wszelkie reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora na
adres siedziby Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja Kadr na pracę”.
Reklamacje powinny być zgłaszane w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
Reklamacja wymaga formy pisemnej. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko,
adres korespondencyjny Uczestnik (oraz opcjonalnie numer telefonu), datę zdarzenia,
którego dotyczy roszczenie, nazwę Konkursu, jak również dokładny opis i powód
reklamacji oraz treść żądania.
Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga komisja reklamacyjna, w skład której
wejdą przedstawiciele Organizatora w liczbie nie mniejszej niż 3 osoby, w terminie 14 dni
od daty ich otrzymania przez Organizatora.
Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora w sprawie zgłoszonej reklamacji
listem poleconym wysłanym na adres wskazany w reklamacji.
DANE OSOBOWE
Przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Organizatora odbywa się zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o zmianie niektórych
ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO) oraz
Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn.
zm.).
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. Centralny Instytut
Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczym z siedzibą w Warszawie, adres siedziby:
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16.
Organizator powołał Inspektora Ochrony danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem
adresu e-mail: iod@ciop.pl.
Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników dla celów organizacji
Konkursu, wyłonienia Laureatów, wydania przyznanych nagród, rozpatrywania reklamacji

oraz wykonania innych obowiązków ciążących na Organizatorze w związku z Konkursem
wynikających z Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w zakresie imienia,
nazwiska, daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu
kontaktowego, a w przypadku Laureatów również w zakresie adresu zamieszkania, a
także numeru PESEL lub NIP, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na obowiązki
Organizatora związane pobraniem i odprowadzeniem podatku dochodowego od wygranej
i odprowadzenia go do właściwego urzędu skarbowego.
Podanie danych osobowych wskazanych w pkt 9.5 powyżej w celu uczestnictwa w
Konkursie i odbioru nagrody jest niezbędne. W razie odmowy lub nie podania
wymaganych przez Organizatora danych udział w Konkursie lub wydanie nagrody nie
będzie możliwe.
Podstawą przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestnika (Laureata)
w odniesieniu do:
przeprowadzania Konkursu oraz rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń
przez Organizatora jest art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO (zgoda Uczestnika/Laureata
i niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą);
pobrania i odprowadzenia podatku dochodowego od wygranej jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Organizatorze).
informowania o wynikach Konkursu na stronie internetowej Konkursu
www.kadrnaprace.pl, posługując się imieniem i nazwiskiem Laureata jest art. 6
ust. 1 lit. a RODO (zgoda udzielona przez Uczestnika).
W odniesieniu do przeprowadzenia Konkursu dane osobowe Uczestnika będą
przetwarzane przez okres prowadzenia Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane
osobowe Uczestnika mogą być nadal przetwarzane przez Organizatora, jednak
wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np.
przetwarzanie w celach rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń lub obrony
przed nimi. W takim przypadku dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane jedynie
przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów, nie dłużej niż przez okres
przedawnienia roszczeń.
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych, prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia
udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do
przenoszenia danych.
Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych Uczestnika – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika –
gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora. W takim przypadku
Organizator przestanie przetwarzać dane osobowe Uczestnika w tych celach, chyba że
będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Organizatora ważne
prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności
Uczestnika, lub dane będą niezbędne Organizatorowi do ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora
dotyczących narusza przepisy RODO.

W odniesieniu do danych osobowych Uczestnika decyzje nie będą podejmowane przez
Organizatora w sposób zautomatyzowany ani profilowane, stosowanie do art. 22 RODO.
Dane osobowe mogą być przekazywane Uczestnika podmiotom przetwarzającym dane
osobowe na zlecenie Organizatora, m.in. wykonawcy Konkursu, dostawcom usług IT,
usług księgowych etc. przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy
z Organizatorem, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz
kontrolą ze strony Organizatora. Dane osobowe Uczestnika mogą być również
udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Innym
podmiotom trzecim Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione wyłącznie w
przypadku wyrażenia odrębnej zgody Uczestnika na udostępnienie takich danych.
Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym.
POSTANOWIEINA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie
przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, w tym art. 919
– 921 Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane będą
przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, przy
zastrzeżeniu, że zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników. Uczestnicy
zostaną poinformowani o zmianach w niniejszym Regulaminie poprzez przekazanie im
informacji o zmianach drogą elektroniczną oraz poprzez publikację na stronie internetowej
Konkursu www.kadrnaprace.pl. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w
terminie 14 (czternaście) dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu
poprzednim.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 października 2018 roku.

